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Előterjesztés a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidősport programsorozat
2017 évi megrendezéséről
A Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) 2016. december 9-i ülésén tárgyalta a
programsorozat 2016. évi tapasztalatait, valamint a következő évre vonatkozó elképzeléseket
tartalmazó előterjesztést.
A 2016-os programsorozatról szóló főbb megállapítások:
- A programsorozat eredményes évet zárt: 34 település 37 strandján, 320-at meghaladó
számú sportrendezvényen több mint 23 ezer fő részvételét regisztrálták a helyi
szervezők.
- Továbbra is a fiatal korosztály (10-22 év közöttiek), és azon belül is a fiúk (68 %)
alkotják a rendezvénysorozat résztvevőinek döntő hányadát.
- A sportágak népszerűségi listája lényegesen nem változott az előző évekhez képest,
ebben az évben is a röplabdázás és a foci különböző létszámú változatai voltak a
legkedveltebbek.
- Ebben az évben 20 strandra sikerült sporteszközöket vásárolni. 10 strand esetében az
elhasználódott szárazföldi és vízi eszközök cseréjét oldottuk meg, és újabb 10 strandra
vásároltunk szabadtéren elhelyezhető asztalitenisz asztalokat.
- A strandok üzemeltetői a játszóhelyeket és a sporteszközöket jól előkészítették a nyári
fő szezon beindulása előtt, de továbbra is előfordul, hogy a vízi eszközök nem kerülnek
időben kihelyezésre, és nem folyamatos a homokos pályák karbantartása, programokra
való előkészítése sem.

A programsorozat 2017 évi fő célkitűzései
- A résztvevő települések strandjain megfelelően elő kell készíteni a sportpályákat a
sportolni szándékozók fogadására, gondoskodni kell azok folyamatos karbantartásáról, a
vízi eszközök időbeni kihelyezéséről.
- A pénzügyi források függvényében folytatni kell az elhasználódott eszközök cseréjét, és
elő kell készíteni újabb sporteszközök (szabadtéri asztalitenisz asztalok, teqball
asztalok) telepítését, azok kipróbálását.
- A strandok egy részének pályarendszereit továbbra is úgy kell előkészíteni, hogy azok
alkalmasak legyenek a strandi sportágak országos, területi versenysport
rendezvényeinek fogadására, lebonyolítására (strandröplabda, strandkézilabda,
strandfoci).

1

BFT ülés 2017. február 10.

7. napirendi pont
Az előkészületekről

2017. évben immár 14. alkalommal kerülhet megrendezésre a „Mozdulj Balaton” strandi
szabadidő sportprogram sorozat.
A rendezvény előkészítéseként az alábbi feladatokat végezzük el:
- Az EMMI Sportért Felelős Államtitkárság Sportszakmai Főosztályával egyeztettük a
programsorozat támogatásával kapcsolatos elképzeléseinket, és ennek megfelelően a
BFT elnökének támogatást kérő levelét 2016. október hónapban eljuttattuk a sportért
felelős államtitkársághoz. A kért támogatás mértéke 8 millió forint volt, és november
hónapban 5 millió forintos döntésről kaptunk értesítést. A szerződés aláírásra került. A
kapott támogatást elsősorban sporteszközök vásárlására kívánjuk fordítani.
- 2017 február végégig átdolgozzuk és az érvényes jogszabályokhoz igazítjuk az
önkormányzatok vagy a városüzemeltetési szervezetek és a BFT között megkötött
együttműködési megállapodásokat. Ezekben nagyobb hangsúlyt szeretnénk fordítani az
eszközök, pályák folyamatos karbantartására, a programsorozat helyi médiában való
megjelentetésére, és a záró rendezvényen történő csapatok megjelenésére.
Felülvizsgálatra kerül a hét éve változatlan helyi hozzájárulás mértéke, és annak
esetleges emelése (80 ezer Ft-ról 100 ezer Ft-ra).
- Körlevélben tájékoztatjuk a résztvevő strandok működtetőit (önkormányzatok,
városüzemeltetési szervezetek) a legfontosabb tudni-, és tennivalókról (helyi programok
időpontjai, a hozzájárulásuk mértéke, várható eszközök, anyagok mennyisége, átadása
stb.).
- Elvégezzük a szükséges egyeztetéseket az érdekeltekkel, így a beszállítókkal, a
támogatókkal, valamint a programsorozat és a záró rendezvény lebonyolításában érintett
szervezetekkel, személyekkel.
- A hagyományoknak megfelelően szervezzük meg két helyszínen a helyi
programszervezők felkészítését:
Június 29. Alsóörs (Veszprém megyei standok szervezői)
Június 30. Balatonfenyves (Somogy és Zala megyei strandok szervezői).

A 2017. évi programsorozat tervezett helyszínei, időpontjai
Helyszínek
34 település 37 strandja, melyek a következők:
Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó 2 strand, Balatonőszöd,
Balatonszemes 2 strand, Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyód, Balatonfenyves,
Balatonmáriafürdő, Balatonberény, Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök,
Balatonederics, Szigliget, Badacsonytomaj, Ábrahámhegy, Révfülöp, Balatonszepezd, Zánka,
Balatonakali, Balatonudvari, Tihany, Balatonfüred 2 strand, Csopak, Alsóörs, Balatonalmádi,
Balatonfűzfő, Balatonakarattya, Balatonvilágos.

Időpontok
Valamennyi település strandján 9 szervezett programnappal számolunk, ebből 7 szombati
dátum a következő:
Július
8. 15., 22., 29.,
Augusztus 5. 12., 19.
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Ezeken a napokon általában 14 órakor kezdődnek a szervezett programok. További 2
programnapról és azok kezdési időpontjáról a helyi adottságok, lehetőségek figyelembe
vételével a helyi szervezők döntenek.
A szezont lezárva Vonyarcvashegyen, a Lídó strandon, 2017. augusztus 26-án (szombat) 34
település 37 strandja csapatainak részvételével kerül megszervezésre a XIII. „Mozdulj,
Balaton!” Sporttalálkozó.

Médiakapcsolatok
2017-ben továbbra is elsősorban a Balaton-parton működő rádiókkal, televíziókkal, a 3
megyei napilappal, és a régió havi magazinjával, a Balatoni Futárral kívánjuk elősegíteni a
programsorozatról szóló tájékoztatást.
A rendezvény hivatalos honlapján (www.mozduljbalaton.hu) elérhetővé tesszük a programsorozat
legfontosabb adatait, a konkrét programnapokat, a résztvevő strandokat, a helyi szervezők
nevét, elérhetőségét, valamint a korábbi évek 20-30 perces összefoglaló filmjeit,
fényképsorozatait.
Figyelmet fordítunk arra, hogy a Balatonnal kiemelten foglalkozó honlapokhoz eljussanak a
programsorozatról szóló konkrét információk, tudnivalók.
Ebben az évben is strandonként 250 db magyar, 50 db angol nyelvű szórólap, 10 db plakát, és
200 db emléklap biztosításával segítjük elő a Balaton partra látogatók tájékoztatását.
Felkérjük az önkormányzatokat, a városüzemeltető szervezeteket, és a strandokat, hogy a saját
honlapjaikon is szerepeltessék a programsorozat legfontosabb adatait, a helyi szervezők nevét
és elérhetőségét, vagy a honlapunk elérhetőségét.

Szponzoráció
Támogatóink 2017-ben is terméktámogatást biztosítanak a programsorozat helyi
rendezvényeihez, illetve a sporttalálkozó díjazásához (Fino-Food Kft., Kaposvár; Kometa 99
Zrt., Kaposvár; Masita Kft., Székesfehérvár; Varga Pincészet, Badacsonyörs; Intersport Bt.,
Budaörs; Anda Kft., Pécs).

A programsorozat költségvetés-tervezete
A programsorozat megvalósítására 2017-ben 13,7 millió Ft-ot tervezünk, ehhez az EMMI
Sport Szakállamtitkárságától 5 millió Ft támogatásra számítunk; 3,7 millió Ft pedig várhatóan
az önkormányzati hozzájárulásokból folyik be. A BFT-től a 2017. évi programhoz 5 millió
forint támogatással számolunk.
A programban résztvevő önkormányzatok a 100 ezer Ft/strand pénzbeli támogatás nyújtása
mellett gondoskodnak a meglevő (füves, homokos, szilárd burkolatú vagy földes) sportpályák
folyamatos karbantartásáról, újabbak kialakításáról. Szervezik továbbá a helyi díjazásokhoz
való hozzájárulást, a helyi propagandát, és biztosítják a csapataik sporttalálkozón való
részvételének költségit.
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Bevételek

EMMI Sport Szakállamtitkárság

5.000.000

Helyi Önkormányzatok

3.700.000

BFT

5.000.000
13.700.000

ÖSSZESEN:
Kiadások
teljes összeg
Sportszerek és eszközök beszerzése
Sportpályák fejlesztése
(pályák kijelölését szolgáló molinók
beszerzése)
Résztvevők díjazása
(37 strand x 210 érem x 250 Ft)
Helyi szervezők díjazása
(37 x 100 e Ft)
Kommunikációs Költségek
(honlapbérlés, filmkészítés, nyomda,
sajtómunka, stb.)
Záró sporttalálkozó
versenyrendezés
Programsorozat működtetése
(sportszakemberek juttatása, járulékok,
gazdasági vezetéssel és könyveléssel
kapcsolatos költségek)
Összesen:

4.570.000

ebből
EMMItámogatás
4.500.000

1.942.500
3.700.000
750.000
1.287.500

1.450.000

500.000

13.700.000

5.000.000

Siófok, 2017. január 25.
Balatoni Integrációs Kft.
Készítette: Bartsch János program menedzser

….../2017.(02.10.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidősport programsorozat
2017. évi programját és költségvetését elfogadta, egyúttal megbízza a Balatoni Integrációs
Kft.-t a program előterjesztésben meghatározott feltételek szerinti megszervezésével, és a
program támogatásával kapcsolatos ügyek intézésével.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető
Határidő: 2017.12.31.
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